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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

، والضيف يكرم ، ولكن حنن احلني عليه فلعله يتفضل مشكورا ، يف كلمة بصرية من  ...هذه  ... :السائل 

ووفق اهللا اجلميع والسالم آيات اهللا سبحانه وتعاىل وأحاديث املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ، وشكر اهللا له 

  .عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  .ال عليك حنن ضيوف معكم  ... :الشيخ 

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده  :الشيخ 

وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

يا أيها الناس اتقوا ((  ))يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون (( ورسوله  

ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها  وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا اهللا الذي 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح (( ، )) كان عليكم رقيبا تساءلون به األرحام إن اهللا

فإن خري الكالم  : أما بعد .  ))لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 

ة بدعة ، وكل بدعة كالم اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا ، وكل حمدث



  .ضاللة وكل ضاللة يف النار

ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من (( من املعلوم لدى عامة املسلمني قول رب العاملني يف كتابه الكرمي  

، مع شهرة هذه اآلية لدى عامة املسلمني ، فنقول آسفني ،إن أكثر هؤالء املسلمني ، ال  ))حيث ال يحتسب 

ومن يتق اهللا يجعل له (( : وال يقفون عند معناها ، وال يتجاوبون مع نصها الصريح ، الذي يقول يتأثرون ا، 

، واألمثلة على ذلك كثرية ، ومن أشهرها وأطمها وأعمها ابتالء  ))مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب 

البنوك اإلسالمية أو غريها ، األغنياء من املسلمني بإيداعهم ألمواهلم يف البنوك ، سواء ما كان منها يسمى ، ب

ويزعمون بأم ال يستطيعون أن يودعوا أمواهلم ، إال يف هذه البنوك حمافظة عليها فأين هم وهذه اآلية الكرمية ، 

، والكالم يف هذا الصدد طويل الذيل ، لكين ))ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب (( 

رين لبعض األحاديث الصحيحة اليت ميكن اعتبارها تفسريا هلذه اآلية الكرمية ، كنماذج  أريد أن أذكر إخواننا احلاض

كيف يظهر أثر التقوى يف صاحبها ، وكيف أن اهللا عز وجل ، جيد لصاحبها خمرجا ، من ذلك مثال حديث عبد 

حني وغريمها أيضا اهللا بن عمر بن اخلطاب ، رضي اهللا عنهما وحديث النعمان بن بشري ، وغريمها ، يف الصحي

وقبل أن أمت لكم هذا  )قال بينما ثالثة نفر ، ممن كان قبلكم يمشون ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

احلديث وربنا إذا ما ساعدنا الوقت تابعناه أو أتبعناه حبديث آخر ، قبل ذلك أريد أن أذكر بأن القصص اليت 

بأهل الكتاب وتعرف القصص اليت تتعلق م بأا إسرائيليات ،  تتعلق مبن قبلنا من النصارى واليهود ممن يعرفون

قسم منها حتدث ا حممد صلى اهللا عليه وسلم ، : جيب أن نعلم أن هذه اإلسرائيليات تنقسم إىل قسمني 

والقسم اآلخر حتدث ا الناس سواء كانوا من الذين أسلموا من أهل الكتاب أو من غريهم ، هذا القسم الثاين ، 

لكن القسم األول الذي حدث  )حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج ( و الذي يعنيه الرسول عليه السالم بقوله ه

به الرسول عليه الصالة والسالم فهو من أحاديثه اليت ينبغي لنا بعد أن ثبتت لدينا باألسانيد الصحيحة ، أن 

الروايات اإلسرائيليات األخرى اليت ليست تنسب إىل نتلقاها بالقبول ، وال جيوز لنا أن نرتدد يف روايتها ، خبالف 

نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه ، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول يف صحيح البخاري كما يف صحيح البخاري 

، بلغوا ) ...بلغوا عني ولو آية ( من حديث ابن عمرو رضي اهللا عنه ، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثوا عين ولو آية ، وليس املقصود بلفظ اآلية هنا ، اآلية يف العرف العام أي اآلية الكرمية وإمنا املقصود عين أي 

ا، ما هو أعم من ذلك أي اجلملة، اليت جاءتنا من طريق رسولنا صلى اهللا عليه وسلم ، سواء كانت آية كرمية ، 

بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني ( م كتابا وسنة ، أو حديثا نبويا ، فاحلديث عام ، بكل ما يتعلق باإلسال

، إعالال وجتاوبا منا مع هذا احلديث )إسرائيل وال حرج ، ومن كذب علّي متعمدا ، فليتبوأ مقعده من النار 



، فنحن نتحدث إليكم ببعض هذه القصص ، ) ...بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ( الصحيح 

ا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، منها قصة الثالثة ، وهي يف صحيح البخاري ومسلم ، قال اليت صحت نسبته

بينما ثالثة نفر ممن كان قبلكم ، يمشون إذا أصابهم المطر فآووا إلى غار في جبل ( عليه الصالة والسالم ،

ء انظروا أعماال ، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض يا هؤال

صاحلة أي مشروعة ، والشرط الثاين خالصة : ، ويشرتط يف هذه األعمال شرطان اثنان )صالحة عملتموها هللا 

، أي توسلوا إىل اهللا بعمل صاحل )أعماال عملتموها صالحة هللا فادعوا اهللا بها ( هللا تبارك وتعاىل، انظروا 

جه اهللا تبارك وتعاىل ، ال تريدون من وراء ذلك جزاء وال شكورا تعلمونه من أنفسكم ، أنه خرج من قلوبكم ، لو 

ورفع يديه ، اللهم إن كنت تعلم ، أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان ( : ، فقام أحدهم وقال 

لي صبية  صغار أرعى عليهم فإذا أرحت حلبت ، فبدأت بأبوي قبل بنّي ، فنأى بي ذات يوم الشجر ، 

ال وقد أمسيت ، فجئت إلى أبوي وحلبت كما كنت أحلب ، وجئت أبوي فوجدتهما قد ناما فما رجعت إ

، فقمت على رؤوسهما أكره  أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما ، والصبية يتضاغون 

أس أبويه تصور ما هذه احلالة وكيف كانت قال حىت أصبح الصباح ، وهو قائم عند ر  -)من الجوع عند قدمي 

، واحلالب يعين وعاء احلليب يف يديه ال يتجرأ أن يوقظهما ويزعجهما باإليقاظ ، وال يتجرأ  أن يسقي الصبية ، 

فلم يزل ذلك دأبي ، ودأبهم حتى طلع الفجر ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ( فيقدمهم على أبويه ، قال 

ما تفهمون أن الصخرة حجر  )، فانزاحت الصخرة  ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها ، فرجة نرى منها السماء

صغري ، جبل احنط على الغار قطعة من اجلبل ال ميكن ألحد أن يزحزحه إال اهللا تبارك وتعاىل ، ملا أمت هذا الرجل 

اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنها منها فرجة، نرى منها السماء ( ودعاه بقوله 

خرة شيئا قليال ، ولكن ال يستطيعون الخروج ، حتى قام الرجل الثاني  فقال اللهم إنك تعلم فانزاحت الص

أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها نفسها فأبت ، حتى آتيها بمائة 

 اتق اهللا، وال  تفض دينار ، فتعبت حتى جمعت لها مائة دينار ، فلما وقعت بين رجليها، قالت يا عبد اهللا

تصورا هذه احلالة الرجل ليس غنيا، ليس من هؤالء األغنياء البطرين ،  ... )الخاتم إال بحقه ، فقمت عنها 

الذين خترج منهم املاليني ، وال حيسون وال يشعرون ا لكثرة أمواهلم ، إمنا هو رجل فقري ، ألنه يقول تعبت حىت 

تالحظوا معي هذا التعب الذي أشار إليه لتعرفوا قيمة تركه هلذا املال وإعراضه مجعت هلا مائة دينار ، وجيب أن 

لما قالت له المرأة اتق اهللا وال تفض الخاتم إال بحقه ، فقمت ( عن قضاء شهوته اليت اشرتاها ذا املال ، 

عنا منها فرجة ، عنها ، وتركت لها المائة دينار ، فإن كنت تعلم ، أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ، ففرج 



فانزاحت الصخرة ، بقدرة اهللا عز وجل ، شيئا قليال ، لكن لما يستطيعوا الخروج حتى قام الرجل الثالث ، 

فقال اللهم إنك كنت تعلم أني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرز كيل ، من أرز فلما قضى عمله ، 

له ، وطلب أكثر مما سبق مع صاحب عرضت عليه فرقه فرغب عنه ، في بعض الروايات األخرى استق

العمل ، قال هذا الرجل ، فلم أزل أزرعه ، أخذ هذا الفرق من األرز ، قال فلم أزل أزرعه ، حتى جمعت 

منه بقرا ورعاءها ثم جاءني ، ألمت به سنة جدب فتذكر أن له عند فالن فرقا من أرز فجاءه بعد سنين 

انظر إلى تلك البقر اذهب : حقي ، يعني الفرق من األرز ، قال يا فالن اتق اهللا ، وأعطني : طويلة ، قال

اذهب وخذها ، : يا عبد اهللا اتق اهللا وال تستهزئ بي فإنما لي عندك فرق من أرز، قال: وخذها ، قال 

اللهم : فإنما تلك البقر من ذاك الفرق، فذهب واستاقها لقمة سائغة بقر ورعيان من أثر فرق من أرز ، قال

علم ، أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ، ففرج عنا ما بقي ، ففرج اهللا عنهم ما بقي وخرجوا من إن كنت ت

، حديث آخر من هذه ))ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب (( ، هذا )ذلك الغار 

هود والنصارى ، قال عليه األحاديث اليت حتدث ا نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه ، عن من كانوا من قبلنا من الي

جاء رجل ممن قبلكم إلى غني ، فقال له أقرضني مائة دينار ( السالم ، واحلديث هذا يف صحيح البخاري ، 

، قال هات الكفيل ، قال اهللا الكفيل ، قال هات الشهيد ، قال اهللا الشهيد ، فنقده مائة دينار ذهب 

بعض البالد العربية كسوريا واألردن يعربون عنها بالدروشة ، أو ، بناء على هذه الكلمة ، هذه الكلمة يف )أحمر 

  .جذبة أو ال أدري ماذا تقولون عنها، 

  .اهللا ويه  :السائل 

آه ، اهللا ويه متام ال شهيد وال كفيل إال اهللا ، تبارك وتعاىل يبدوا أن كال من املستقرض واملقرض ، على  :الشيخ 

على أشكاهلا تقع يف عندنا رجل غين ، جتاوب مع هذا القول ، ونقده مائة قاعدة الطيبون للطيبني، إن الطيور 

وافترقا على ميعاد يوم معلوم للوفاء ، وانطلق ( دينار ، ال كفيل وال شهيد إال رب العاملني ، تبارك وتعاىل ، 

البلد المستقرض في البحر ضاربا ، وعمل ما شاء اهللا وحل اليوم الموعود ، وهو ال يستطيع أن يحضر 

التي فيها الغني ، فماذا فعل أخذ خشبة ونقرها وحفرها ، ودك فيها مائة دينار ذهب أحمر ، ثم حشرها 

حشرا ، ثم جاء إلى ساحل البحر ، فقال اللهم أنت كنت الكفيل ، وأنت كنت الشهيد ، ورمى الخشبة 

اهللا تبارك وتعالى بقدرته ، ( ل ، ، من يفعل هذا ؟ هو املتوكل على اهللا ، اتكاال ليس بعده اتكا)في البحر 

وحكمته أمر األمواج أن تسوق هذه الخشبة، حتى تصل إلى البلدة التي فيها الغني ، ويخرج الغني لتلقى 

المستقرض منه، في اليوم الموعود ، وينتظر وينتظر عبثا ، لكنه يرى الخشبة ، تتقاذفها األمواج بين يديه ، 



يده وإذا هي ثقيلة وازنه، لما أخذها إلى داره وكسرها ، إنهار أمامه مائة وتتالعب بها فألهم أن يأخذها ب

 -تأملوا اآلن كيف هذا الرجل مخلص -دينار ، ذهب فعجب لهذا األمر ، ثم جاءه الرجل المستقرض 

وأنه يعلم أنه عمل عمال فوق األسباب الكونية هو فعل هذا وليس عنده وحي يوحى إليه ، بأننا نحن 

نوصل هذه المائة دينار إلى الدائن ولهذا تجاهل كل ما فعل ، ومائة دينار ، نقده مائة دينار يدا نطمئن أن 

بيد ، فعجب ذلك الرجل فقص عليه قصة الخشبة وكيف أنه تلقاها من البحر ، قال له واهللا أنا الذي 

بالوعد ، فعلت  فعلت ذلك ، وألني لما شعرت بأن الموعد قد حان ، وحل األجل وإني عاجز عن الوفاء

بارك اهللا لك في ( ،  -انظروا كيف الطيبون للطيبني-  )ما فعلت ، وتوكلت على اهللا تبارك وتعالى قال له

، معجزة من معجزات اهللا  )مالك ، وأعاد عليه المائة دينار ، واكتفي بالمئة دينار التي أرسلها اهللا إليه 

 ))ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب (( الباقية، أليس هذا مثال واضح لآلية السابقة 

، هذا احلديث الصحيح يف البخاري معناه أن اهللا عز وجل سخر البحر ، هلذا املؤمن  التقي الورع ، مثل هذا 

احلديث الثالث وبه ننهي هذه الكلمة ، هذا احلديث الثالث رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ،  األحاديث الثالثة  

صحيحة حبمد اهللا وفضله ، احلديث األول ، متفق عليه بني الشيخني ، البخاري ومسلم ، حديث الغار ،  كلها

احلديث الثاين رواه البخاري احلديث الثالث اآليت ، رواه مسلم قال بإسناده الصحيح ، عن أيب هريرة قال قال 

ي فالة من األرض صحراء ، إذ سمع بينما رجل ممن كان قبلكم، يمشي ف( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اسم من أسماء بني  -صوتا من السحاب ،  يخاطب السحاب يقول له ، اسق أرض فالن، فالن بن فالن 

صوت خارق للعادات من السماء ، والحظ هذا الرجل بأن السحاب اتجه وجهة  -آدم في ذلك الزمان

من المطر في حديقة ، فأطل فيها ، فوجد معينة ، فسار والسحاب ، إلى أن وجد السحاب يلقي مشحونه 

رجال يعمل فيها بالمنكاش أو المسحاة ، فسلم عليه فرد عليه السالم وتعجب منه ، ألنه ليس من تلك 

البالد ، هو رجل غريب، فسأله كيف عرفت ، فقص عليه القصة أنه بينما يمشي ، سمع صوتا من 

إليك فعرفت أنك أنت المقصود بذاك  السحاب ، اسق أرض فالن فسرت والسحاب ، حتى وصلت

الخطاب ، فبما نلت هذه المنقبة، وحظيت بهذه الفضيلة ، قال ال أدري  ، إنما أنا عندي هذه األرض ، 

أزرعها ثم أحصدها، فأجعل حصيدها ، ثالثة أثالثا ، ثلث ، أنفقه على نفسي وأهلي ، ثلث  أعيده إلى 

راني والفقراء الذين من حولي ، قال فبهذا استحققت هذه أرضي ، والثلث الثالث أتصدق به ، على جي

، فانظروا اآلن ، كيف اهللا عز وجل سخر السحاب هلذا املؤمن وألنه يقوم )الفضيلة من اهللا تبارك وتعالى 



بواجب نفسه وأهله  وواجب أرضه وواجب جريانه ، حنن اليوم ضعف إمياننا ،ومل نعد نثق بأن املسلم إذا كان 

مؤلفة من الدراهم أو الدنانري ، أن اهللا عز وجل حيفظها له ، بطريقة من الطرق اليت هو أدرى ا من  عنده ألوف

البشر عادة ، وهذا ال يعين أن ال يتخذ املسلم األسباب ، أسباب صيانة ماله واحملافظة عليه وكما أقول يف كثري 

راية ، حيث وضع ماله وحفظه ليعرف الناس أن من املناسبات كهذه املناسبة ، هل من الضروري أن الغين يرفع 

هنا مال مكنوز باملاليني ، حىت يأيت ، عليه أن يتعاطى األسباب ويتوكل على رب األرباب ، كهذا الرجل أّدراكه 

الوقت ومل يستطع أن يأيت  يف اليوم املوعود ليفي ما عليه من الدين ، مل يقل هكذا اللهم وّيف عين الدين ، لكن 

عاطى السبب ولو كان السبب هذا غري سبب كوين طبيعي ، فاهللا عز وجل وىف عنه ذه الطريقة العجيبة حترك وت

، لذلك حنن حباجة إىل أن حني اإلميان ، الذي مات أو كاد أن ميوت من قلوبنا ، لنتمكن من االستغناء عن 

داعنا ألموالنا ، يف هذه البنوك فنستحق التعامل بالربا ، والتعامل مع البنوك ، ولكي نستغين عن االعتذار ، بإي

لعن اهللا ( بذلك لعنة اهللا والعياذ باهللا ، الذي حتدث عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يف احلديث الصحيح 

، فال ينبغي للمسلم الغين أن يظن أنه ال مسؤولية عليه إذا أودع ماله يف  )آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 

بنك كان ، ويظن أنه حيسن صنعا حني ، يقول أنا ال آخذ الربا ، هو ينسى أنه يوكل الربا غريه ، البنك ، أي 

لعن اهللا آكل الربا وموكله وكاتبه ( فسواء أكل أو أطعم ، كل ذلك حمرم أشد التحرمي ، بدليل هذا احلديث 

كتاب ربنا وسنة نبينا صلى اهللا عليه ، نسأل اهللا تبارك وتعاىل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا التباع   )وشاهديه 

وسلم ، وأن حيلينا حبلية التقوى، ونكون بذلك يومئذ من الناجني ، يوم نلقى اهللا تبارك وتعاىل ،يوم ال ينفع مال 

  .وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم ، واحلمد هللا رب العاملني 

  .شكر اهللا لكم  :السائل 

  .هناك سرقات كثرية  :السائل 

  .نفس الكالم يا أخي  :لشيخ ا

  .نفس الكالم ويعترب أننا نساعدهم  :السائل 

  .ما فيه ضرورة للتعامل بالربا أبدا  :الشيخ 

  .يعين فقط أودع مايل فقط  :السائل 

يا أخي هذا تعامل بارك اهللا فيك ، نبهنا على هذا ، ال يكفي أن تقول أنا ال آكل الربا ، فيكفي أنك  :الشيخ 

  با غريك ، تطعم الربا غريك هذا املال الذي أنت تودعه يف البنك ، ماذا يفعل به صاحب البنك ؟توكل الر 

  .يرايب به  :السائل 



فإذا أنت كنت السبب يعين وال مؤاخذة لو تفكرنا اآلن أي بنك يف الدنيا رأس ماله عمالؤه ، لو أن  :الشيخ 

ال يستطيع أن يستمر إذا البنك يقوم على إيداع املتعاملني هؤالء العمالء صاحبوا رؤوس أمواهلم ، أفلس البنك ، 

  .معه أمواهلم عنده فهذه مساعدة وأكرب مساعدة 

  وإن كان جمرد حتويل ؟ :السائل 

  .جمرد حتويل هذا ال بأس ، لكن حنن نتكلم عن اإليداع  :الشيخ 

  .إذا كان وضعها يف البنوك اإلسالمية  :السائل 

  المية ؟إيش البنوك اإلس :الشيخ 

  .إذا كنت يا شيخ تعبان اجعل لك الكرسي هنا  :السائل 

  ال ما فيه تعب إن شاء اهللا  :الشيخ 

  تكملة السؤال األول يا شيخ حديث العرتة ؟ :السائل 

إين تارك فيكم خليفتني كتاب اهللا وأهل بييت ، وإما لن يتفرقا حىت يردا علّي احلوض مجيعا ،  :السائل 

أهل البيت كلهم أو بعضهم ، مث يعين الواقع خيالف هذا ، يعين تفرقوا يف بعض األماكن ويف فاإلشكال من من 

ويف الثالث ،  )وعترتي أهل بيتي ( ،  )أني قد تركت فيكم ما إن أخذتم يه كتاب اهللا (  ...بعض األحوال 

ممدود من السماء  ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من اآلخر ، كتاب اهللا حبل( أحدهم 

  ؟ )إلى األرض ، وعترتي أهل بيتي لن يتفرقا حتى يردا علّي الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما

قبل اإلجابة عن هذا السؤال مباشرة أريد أن أذكر إخواننا على طريقة فهم النصوص ، هذه الطريقة هي  :الشيخ 

يعة ، فال ينبغي أن يصب حبثه وفكره يف هذا النص فقط أنه إذا أراد طالبا العامل أن يفهم نصا من نصوص الشر 

وحده ، وإمنا عليه أن يستحضر كل النصوص اليت تتعلق واليت تساعده على فهم النص فهما  صحيحا ، حينما 

أفادت هذه اآلية إنه ال جيوز للمسلم ،   )) ...وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم (( قال عز وجل 

حكما شرعيا ، من آية فقط بل ال بد له أن يستحضر إن كان هناك يف السنة شيء ، توضح املراد من أن يفهم 

اآلية اليت يريد فهمها ، ألننا نعلم مجيعا ، باعتبارنا طالب علم، أن هناك من النصوص ما هو عام مطلق ، وما 

و ذلك ال تتبني هذه الوجوه هو عام خمصص ، وما هو نص مطلق ، وما هو مقيد ، وما هو ناسخ ومنسوخ وحن

اليت ذكرناها ، إال جبمع النصوص الواردة يف املسألة ، وأنا أضرب يف سبيل ذلك مثاال واحدا فقط، مث أذكر 

اإلجابة يف صلب السؤال ، لو أن سائال سأل حافظا للقرآن الكرمي ، ودارسا له ، لكن ال علم عنده بالسنة ، 

؟ هل جيوز أكله أم ال ، هو فيما حيفظ من كتاب اهللا ، فيجد فيه صراحة  سأله فقال له ما حكم السمك امليت



، فيجيب بناء على هذه اآلية ، أن السمك امليت حرام ، كذلك لو سئل عن اجلراد ))حرمت عليكم الميتة (( 

ردت يف امليت ، فسيقول حراما بدليل اآلية يف القرآن ، لكنه لو كان ضم إىل هذه اآلية بعض األحاديث اليت و 

أحلت لنا ( صدد ختصيصها أو تقييدها ، مثل احلديث املعروف بالسنن أال وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم 

، حينئذ ستتغري فتواه وسيتغري جوابه ، ويقول السمك  )ميتتان ودمان ، الحوت والجراد والكبد والطحال 

ي أنزل القرآن عليه ببيانه ، قد بّني أن هذه امليت حالل ، واجلراد حالل ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم الذ

ليست على عمومها ومشوهلا هي عامة إال يف السمك واجلراد فيما يتعلق بامليتة هكذا جيب أن ننظر حينما نريد 

أن نفهم نصا يف الكتاب والسنة اآلن بعد هذا املثال نعود إىل احلديث أنت سألت سؤاال ومع ذلك بنيت عليه 

املراد عموم العرتة كيف يستطيع املسلم أن يفهم بل كيف جيوز له أن يتساءل هل املراد هنا يف  إشكاال ، قلت هل

من بطأ ( احلديث عرتيت كل العرتة الصاحلون منهم والطاحلون وهو القائل يف احلديث الصحيح يف صحيح مسلم 

هدي صاحب العرتة ، وأساس  ، مث إذا استثنينا من العرتة هنا الذين خرجوا عن)به عمله لم يسرع به نسبه 

العرتة وهو الرسول عليه السالم ، ننظر إذا كان هناك من العرتة صاحلني ، ولكنهم ليسوا من العلماء فهل 

اجلواب ال  ))هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون (( يقصدون مبثل هذا النص ؟ يف القرآن الكرمي 

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم ( مثل هذا احلديث يستوون ، إذا جيب على املسلم حينما يسمع 

، هي مفسرة لعرتيت ، ألن املقصود بالعرتة هنا ، بعد  )وسنتي ( ويف رواية أخرى  )بهما كتاب اهللا و، وعترتي 

هذا البيان ، ليس كل عرتة أوال صاحليهم وطاحليهم ، وليس كل الصاحلني منهم ، علماءهم وجهاهلم ، وإمنا 

قصود م علماءهم حينئذاك جتد أن قوله عليه السالم يف احلديث اآلخر ، الذي حنن نصححه وسنيت تفسري امل

لعرتيت ، أي عرتيت هم املتمسكون بسنيت ، هكذا تفسر الروايات ، تفسر روايات بعضها ببعض ، وهذا ما صرح 

ه سابقا سلسلة األحاديث الصحيحة ، به كثري من أهل املتقدمني من أهل العلم ، ويف الكتاب الذي أشرت إلي

  توسعت يف ختريج احلديث أوال وبينت له من الطرق ما خفي على هذا الدكتور 

تعرضت لإلجابة عن هذه الشبهة اليت يستغلها الشيعة ويتهجمون هلا على أهل السنة وال سبيل هلم إىل : ثانيا 

لطحاوي يف كتابه مشكل اآلثار هذا املعين الذي ذلك إذا كان أهل السنة أهل علم وفضل فنقلت عن أيب جعفر ا

أوردته لكم آنفا أن املقصود بالعرتة ، هم علماء أهل البيت ، هم علماء أهل البيت ، حينئذ فال إشكال ، حينئذ 

أمر الرسول عليه السالم ، باتباع العرتة كأمر الرسول صلى عليه السالم باتباع اخللفاء الراشدين يف احلديث 

وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظة وجلت منها ( ، من حديث العرباض بن سارية قال املعروف 

القلوب وذرفت منها العيون فقلنا أوصنا يا رسول اهللا ، قال أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن ولّي 



الخلفاء الراشدين  عليكم عبد حبشي ، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختالفا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة

المهديين من بعدي ، عضوا إليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات األمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 

، فكما أمر باتباع اخللفاء الراشدين ألم أهل علم وفضل ، كذلك أمر باتباع العرتة واملعىن كما عرفتم،  )ضاللة 

  ال اإلشكال إن شاء اهللا ؟لعله ز  -بسم اهللا  - أهل العلم والصالح منهم 

نعم ، بقي شيء فهل جيوز هذا احلديث على أنه ال جيتمع أهل البيت كلهم  على ضاللة ، بل يكون  :السائل 

  بعض منهم البد على احلق ، يعين هل هذا احلديث يدل على ذلك كما ذكر بعض العلماء ؟

فهو يستثين غري العاملني بالكتاب والسنة وغري  ال يعرج على هذا املعىن لكن إذا عرفت املعىن السابق :الشيخ 

  ...العاملني به فهو يقصد به أهل العلم منهم والصاحلني منهم فقط ، أما 

  هنا يقول ابن تيمية ،بأن أهل بيته كلهم ال جيتمعون على ضاللة ؟ :السائل 

  كاملسلمني كلهم جيتمعون على ضاللة ؟  :الشيخ 

  ال حاشا :السائل 

  .تمع أميت على ضاللة ، فشأم يف ذلك شأن األمة، فهي طائفة من األمة ، نعم ال جت :الشيخ 

يف املعىن نفسه حديث علي رضي اهللا عنه ، أنه هل خصكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشيء  :السائل 

  دوننا ، قال إال شيئا يف جرايب ؟

يا فاطمة ( طب فاطمة رضي اهللا عنها فقال فيه حديث كذلك الرسول صلى اهللا عليه وسلم عندما خا :السائل 

هذا يدل على أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يغين عن  )خذ من مالي ما شئت ال أغني عنك من اهللا شيئا 

  . ...أهل البيت إذا ما كانوا على سريته وطريقته 

  .هذا صحيح فيه أحاديث كثرية يف هذا الصدد ، نعم غريه  :الشيخ 

  

لد الرسول عليه السالم ، وقد شاعت يف هذه البالد ، بينما هي شائعة يف بلدان أخرى أكثر من موا :السائل 

هذه البالد وأكثر ما ينكرون على من ينكر هذه املوالد ، هم أكثرهم يدعون أم من أهل البيت ، أو ينتسبون 

   فيك ؟ألهل البيت وبعضهم يسيئون للعلماء أو طلبة العلم ، فما رأيك ذا بارك اهللا

حنن واحلمد هللا ندعو التباع الكتاب والسنة ، واالبتعاد عن كل بدعة ، ذلك ألن النيب صلى اهللا عليه  :الشيخ 

وسلم كان من عادته يف خطبه ، ويف مواعظه أن يفتتح الكالم ، خبطبة احلاجة اليت مسعتموها يف املسجد واليت 

ر الهدي هدي محمد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور أما بعد فإن خير الكالم كالم اهللا ، وخي( فيها 



، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ،  )محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة في النار 

أنه ال جيوز أن يؤول كالم "  - اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم  -رمحه اهللا يف كتابه العظيم 

السالم ، الذي يكرره على مسامع الناس ، وعلى جمامع الناس، على وترية واحدة ، دائما وأبدا هو الرسول عليه 

، فال جيوز أن يؤول مثل هذا الكالم " )كل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة في النار ( يسمعهم هذه الكلمة العامة 

ولئك يقولون ال ليس كل بدعة أ )كل بدعة ضاللة ( ، فيقال ال هذا من العام املخصوص ، أي الرسول يقول 

ضاللة ، كيف يعقل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مع تكراره واعتياده أن يقول هذه الكلمة الطيبة ، يف كل 

اخلطب ، خطبة مجعة أو خطبة عيد أو مناسبة أخرى ، كيف يعقل أن يكرر هذه اجلملة ، مث ال يلفت نظر 

ومشوله ، هذا ال يليق أن ينسب إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، السامعني أن هذا العموم ، ليس على عمومه 

كقوله عليه السالم من حيث   )كل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار ( ولذلك فقوله عليه الصالة والسالم 

ال يتصور أن عاقال مسلما يقول ال ، ليس كل مسكر مخر ،  )كل مسكر خمر وكل خمر حرام ( العموم 

رام ، رسول اهللا يقول كل مسكر مخر وأنت تقول ، ليس كل مسكر مخر ، هذا حماداة ومشاقة وليس كل مخر ح

ومن يشاقق الرسول ، من بعد ما تبين له الهدى ، ويتبع غير سبيل المؤمنين (( هللا والرسول ، كما قال تعاىل 

 - عليه السالم وتفنن ، ولذلك فهذا احلديث الذي كرره الرسول ))نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 

بعبارات أخرى ، كلها تؤدي إىل هذا العموم ، كحديث البخاري ومسلم ، مثال عن السيدة  - إن صح التعبري 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ( عائشة رضي اهللا عنها ، قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

تيتدل أوال على ذم كل بدعة وأنه ال يستثىن من البدعة الضاللة هذه األحاديث الكثرية والكثرية جدا ، ال )رد 

شيء على هذا الفهم جرى سلفنا الصاحل ، مثال صح عن عبد اهللا بن عمر ، توضيح التعليم وكأنه رمحه اهللا نظر 

ة كل بدع( ، )كل بدعة ضاللة ؟ وإن رآها الناس حسنة ( إىل البعيد اىل مثل زمننا هذا ، فرد عليهم ، فقال 

، كالم صحايب يفسر لنا  هذه اجلملة العامة الشاملة ويبني أا على عمومها )ضاللة وإن رآها الناس حسنة 

ومشوهلا ، وأنه ال تقييد فيها ، ولكن الناس فيما بعد ، قد يستحسنون أشياء فيجب أن يعلموا أن كل بدعة 

ط على احلروف، يطبق هذا الكالم عمليا فكان ضاللة دون أي استثناء هذا ابن عمر كما يقال اليوم ، يضع النقا

، فقال ابن عمر ، هذا "احلمد هللا والصالة على رسول اهللا " يف جملس ، ملا عطس رجل ، فقال هذا العاطس 

وأنا أقول " : أسلوب يف الواقع جيب أن ننبه إخواننا إليه ، جيب أن نقتدي به ، انظروا ماذا فعل معه ، قال له 

، أحدنا ماذا يفعل اليوم ؟ ال تصل على الرسول ، هذا بدعة ، صحيح "الصالة على رسول اهللا معك احلمد هللا و 

هذا بدعة ، لكن األسلوب ينبغي أن يكون حكيما ناعما كأسلوب ابن عمر هذا شاركه يف القول ، أنا أقول 



، "لصالة وعلى رسول اهللاوأنا أقول معك احلمد اهللا وا" : أحيانا إلخواننا هناك يف سوريا واألردن ، قال له 

فالشيطان يرجع فيقول له ما أنت وهايب تنكر الصالة على الرسول ولو أنه ما فيه وهابية يومئذ ، لكن هكذا اليوم 

يفعلون ، فيقولون مثال من جهلهم ومن ضالهلم أن ابن تيمية وهايب ، وهو قبل حممد بن عبد الوهاب بقرون ، 

ل الرتويح عن النفس وقع معه أغرب من ذلك كان يف اجلامعة السورية يف ذلك من جهلهم وضالهلم ، وعلى سبي

دمشق أستاذ يف اجلامعة نصراين ، ميكن تسمعوا فيه ، امسه فارس اخلوري يعلم يدرس التاريخ ، ومع ذلك مع 

إلسالم ، األسف كان يدرس التاريخ اإلسالمي لكن احلقيقة كان نصرانيا مثقفا ، وكأنه كان متأثرا بعض التأثر با

جاء دور حتدثه عن تاريخ احلركة الوهابية يف جند ، فتحدث طويال بالتاريخ احلقيقي حلركة حممد بن عبد الوهاب ، 

هذا التاريخ الذي جيهله كثري من مشايخ املسلمني مع األسف اليوم ، ماذا قال أحد الطالب املضللني من 

ملاذا ؟ ألنه يتكلم حقائق تارخيية عن احلركة ، حركة  ...اين املشايخ هناك قال يظهر أن األستاذ وهايب ، وهو نصر 

وأنا أقول معك احلمد هللا والصالة على " : حممد بن عبد الوهاب ، الشاهد ابن عمر يقول لذلك العاطس ، 

فال ينبغي أن يندفع اإلنسان ليقول له ال تصل على الرسول ،  "رسول اهللا ، لكن ما هكذا علمنا رسول اهللا 

ة على الرسول بدعة ، ال شاركه يف املبدأ العام ، أظهر له إميانك وحبك للرسول عليه السالم والصالة على والصال

الرسول ، لكن ألفت النظر إىل خطئه ، إىل استدراكه على نبيه ، ألنه لو كان وضع الصالة على النيب صلى اهللا 

لى اهللا عليه وسلم ، كما جاء عنه يف احلديث عليه وسلم ، يف هذا املكان لشرعه ذلك ربنا على لسان نبيا ص

ما تركت شيئا يقربكم إلى اهللا ، إال أمرتكم به ، وما تركت شيئا يبعدكم عن اهللا ، ويقربكم إلى ( الصحيح ، 

أنا أقول معك احلمد هللا ، والصالة على رسول اهللا ولكن ما " : ، فماذا قال ابن عمر  )النار إال نهيتكم عنه 

، "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قل احلمد هللا رب العاملني ، ويف رواية احلمد هللا على كل حال هكذا علمنا 

إذا ابن عمر الذي قال كل بدعة ضاللة ، وإن رآها الناس حسنة ، طبقها ها هنا ، ألن هذا العاطس مل ير شيئا 

ابن عمر إىل أن هذه زيادة تزيدها علّي يف أن يضم إىل حبه لربه ، الصالة على نبيه ، استحسن ذلك فوجه نظره 

  .وكأنك تستدرك على نبيك الذي علمك آداب العطاس ، فال تزد وقل كما علمنا الرسول عليه السالم 

مثل ذلك أثر آخر يف مسند اإلمام أمحد األثر السابق عن ابن عمر يف سنن الرتمذي ومستدرك احلاكم ،أثر آخر 

لك لبيك ذا " : بن أيب وقاص أنه مسع رجال يليب يف احلج ، فيقول  يف مسند اإلمام أمحد من طريق سعد

إنه لذا الفواضل ، لكن ما هكذا كنا نليب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنا نقول لبيك " : ، قال"الفواضل 

يك اللهم ، أيضا هذا وافقه أن اهللا عز وجل ذا الفواضل ، لكن الرسول ما علمنا إال أن نقول لب"اللهم لبيك 

كل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار ( لبيك، آثار وآثار كثرية جدا كلها تتجاوب مع عموم قوله عليه السالم 



والبحث يف هذا لو أفردنا فيه رمبا يأخذ معنا ساعات يف احلقيقة ، لكن حسبنا هذا القدر لكي ندخل إىل  )

الرسول صلى اهللا عليه وسلم، حنن نقول هذا  صلب املوضوع ، لنقول هذا الذي تسمونه باالحتفال مبولد

االحتفال ، إما أن يكون خريا وال أقول إما يكون شرا ، ال حسيب أن أقول إأما أن يكون خريا ، وبعبارة أخرى 

إما أن يكون عبادة أوليس بعبادة ، فإذا كان عبادة هل يكتمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أمته وهو 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ، فما بلغت رسالتك ، واهللا (( ه املأمور بقول رب

: وتقول السيدة عائشة رضي اهللا عنها كما يف الصحيحني يف قصة طويلة لسنا بصددها  ))يعصمك من الناس 

رأى ربه فقد  ثالث من حدثكموهن فقد أعظم على اهللا الفرية من حدثكم أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم" 

وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب (( أعظم على اهللا الفرية مث تلت قوله تبارك وتعاىل 

، ومن حدثكم أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم ، كان يعلم ما يف غد فقد أعظم على اهللا الفرية ، مث تلت قوله  ))

ومن حدثكم أن حممدا صلى اهللا عليه : قالت ))الغيب إال اهللا  قل ال يعلم من في السموات واألرض(( تعاىل 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل (( وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه ، فقد أعظم على اهللا الفرية ، مث تلت اآلية السابقة 

سلم  لو كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و ( ، " وهذه فائدة  : "إىل آخرها ، وقالت )  ... ))إليك من ربك 

وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك (( كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قول ربه 

، فيه معاتبة من اهللا  .. ) ))واتق اهللا ، وتخفي في نفسك ما اهللا مبديه وتخشى الناس واهللا أحق أن تخشاه 

بلغ الرسالة وأدى األمانة فجزاه اهللا تبارك وتعاىل لرسوله فلو كان كامتا شيئا لكتم هذه اآلية ، لكن حاشاه أنه 

خري اجلزاء عن هذه األمة فإن كان االحتفال باملولد النبوي كما يقولون خريا فال بد أن الرسول عليه السالم ، قد 

الناس بلغ هذا اخلري إىل األمة ، مث إن بلغ هذا اخلري إىل األمة ، من الذي سيبادر إىل العمل به ، الشك أن أسرع 

هم أصحابه الذين فدوه بأرواحهم وأمواهلم ، وكذلك من بعدهم التابعون واتباعهم الذين حتدث عنهم الرسول 

خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ( عليه السالم ، يف احلديث الصحيح املتواتر حني قال 

القرون الثالثة ال تعرف هذا االحتفال  فيا سبحان اهللا  من املتفق بني املسلمني مجيعا ، سنيهم وبدعيهم أن .. )

، كيف خيفى هذا اخلري على هذه القرون الثالثة ، ابتداء من النيب صلى اهللا عليه وسلم على رأسهم ، وانتهاء 

 بآخر عامل، يف القرن الثالث للهجري ، الذي هو من القرون اخلريية ، املشهود هلا بلسان خري الربية ، هذا أمر

مستحيل أن يكون خري ، حنن نسبقهم إليه، بل األمر كما يقول علماء السنة ، لو كان خريا لسبقونا إليه ، أريد 

أن أذكر شيئا تأكيدا ألثر معروف ، عن بعض السلف ويرويه ، بعضهم حديثا مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه 

، هذا مرفوع ال يصح لكنه ورد عن )سنة  وهو ما أحدثت بدعة إال وأميتت( وسلم ، لكن ال يصح إسناده 



، حنن "ما أحدثت بدعة إال وأميتت سنة  "بعض السلف ، لكن هذا املعىن نلمسه ملس اليد ، املعىن  صحيح ، 

نضرب على هذا أمثلة كثرية وكثرية جدا ، يكفينا مثال واحد يف بالدنا حنن ، يدخل أحدنا املسجد ، يأيت امليضأة 

اذا يقول له ، زمزم طيب ، بينما الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول حق املسلم على فيجد صاحبه يتوضأ م

املسلم إذا لقيته تسلم عليه ، طاح السالم ذهب حل حمله البدعة ، يلقي صاحبه بعد الصالة يقول له تقبل اهللا ، 

ء احملتفلني ذا املولد أخي قول له السالم عليكم إال ما  أحدثت بدعة إال وأميتت سنة ، وهذا ما أصاب هؤال

املبتدع ، أنا أقول عندنا احتفاالن بوالدة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، أحدمها سنة واآلخر بدعة متسك الناس 

بالبدعة وأمهلوا السنة ، ما هو االحتفال بوالدة الرسول عليه السالم ، وما هو الدليل عليه جاء يف صحيح مسلم 

، يوم االثنني )يا رسول اهللا ما تقول في صوم يوم االثنين ( : اهللا عليه وسلم فقال أن رجال جاء إىل النيب صلى 

يف اجلواب على أسلوب  : )ما تقول في صيام يوم االثنين ، قال( تعلمون أنه يوم ميالد الرسول عليه السالم ، 

  .احلكيم ضمن اجلواب 
  


